
 
 

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
 
 

МАНИФЕСТАЦИЈA 
 „ДАНИ МАШИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ 2021“ 

 
22. – 24. октобар 2021. године 

Хотел „AQUASTAR DANUBE“, Кладово 
 

ТЕМА МАНИФЕСТАЦИЈЕ: „Савремени системи у енергетици и досадашња 
искуства у пракси, сагледани на примеру и кроз улогу техничких  система 

у јавним објектима и индустријским системима“ 
 

ПРОГРАМ 
 

 

Петак, 22. октобар 2021. године 

 
Окупљање и регистрација учесника у холу хотела „AQUASTAR DANUBE“, Кладово 
 
19.00 – 20.00 
ВЕЧЕРА у ресторану хотела „AQUASTAR DANUBE“, Кладово 

 
 

Субота, 23. октобар  2021. године. 
 

07.00 – 09.00 
ДОРУЧАК у ресторану хотела „AQUASTAR DANUBE“, Кладово 
 
10.00 – 10.30 
Поздравне речи и отварање манифестације „Дани машинских инжењера Србије 2021'' у 
сали хотела (председник Организационог одбора, представник Инжењерске коморе 
Србије, представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
гости) 
 
10.30 – 13.30 
Тематска предавања: Први део 
   



ТЕМА: „Значај и улога техничких система и инжењерске струке у новом Клиничком 
центру у Нишу“  

- ПРЕДАВАЧ: Драган Живковић, дипл. маш. инж.   
   

ТЕМА: „Обновљиви извори енергије у даљинском грејању у Србији као решење за 
смањење загађења и декарбонизацију урбаних средина“ 

- ПРЕДАВАЧ: Бојан Богдановић, дипл. маш. инж.   
 
ТЕМА: „Даљински системи грејања у функцији обновљивих извора и отпадне топлотне 
енергије“ 

- ПРЕДАВАЧ: Проф. др Србислав Генић, дипл. инж. маш.   
   
ТЕМА: „Топлотне пумпе - искуства  на територији Југоисточне  Србије“ 

- ПРЕДАВАЧ: Иван Ристић, дипл. маш. инж.     
 
ТЕМА: „Искуства у примени иновативних средстава термо заштите у системима 
даљинског грејања“ 

- ПРЕДАВАЧ: Драган Балшић, дипл. маш. инж.    
 
ТЕМА: „Могућност коришћења топлотне енергије добијене из процеса когенерације за 
даљински систем грејања Пожаревца, Смедерева и Великог Градишта“ 

- ПРЕДАВАЧ: Мирко Аранђеловић, дипл. маш. инж.     
 
ТЕМА: „Проблеми у реализацији пројеката чији је циљ смањење аерозагађења“ 

- ПРЕДАВАЧ: Жарко Ковач, дипл. маш. инж.   
 
ТЕМА: „Прерада секундарних сировина и заштита животне средине ” (предвиђено време 
излагања“  

- ПРЕДАВАЧИ: проф. др Нада Штрбац, дипл. инж. метал. и др Љубиша 
Бучановић, дипл. маш. инж.      

 
ТЕМА: „Обновљиви извори енергије (топлотне пумпе, соларна енергија) са примерима из 
праксе произвођача Vaillant – Немачка“ 

- ПРЕДАВАЧ: Представник фирме "Vaillant"     
 
Време излагања сваког предавача ограничено је до 20 минута. 
 
13.30 – 14.00 
Дискусија 
 
14.00 – 15.00 
РУЧАК у ресторану хотела „AQUASTAR DANUBE“, Кладово 

  
15.00 – 17.00 
Тематска предавања: Други део 
 
ТЕМА: „Компримовани природни гас (ЦНГ) – производња, транспорт и еколошко 
економски аспекти примене“ 

- ПРЕДАВАЧ: др Марин Ивошев, дипл. маш. инж. 



 
ТЕМА: „Анализа исплативости конверзије горива на примеру котларнице „ Хигијенски 
завод “ у оквиру ЈЕП Топлана Краљево“ 

- ПРЕДАВАЧ: Горан Цветков, дипл. маш. инж.    
 
ТЕМА: „Прекомерна загађеност ваздуха у градским срединама, у сезони грејања. Узроци, 
анализе, предлози за решавање, краткорочне и дугорочне мере“ 

- ПРЕДАВАЧ: Иван Ристић, дипл. маш. инж.    
 
ТЕМА: „Преостали век трајања и анализа ризика код опреме под притиском“  

- ПРЕДАВАЧ: др Сања Петронић, АТССБ    
 
ТЕМА: „Заштита од буке индустријских постројења на примеру ливнице“ 

- ПРЕДАВАЧ: др Бранко Радичевић, дипл. маш. инж.    
 
ТЕМА: „Топлотна пумпа-врста, софтвер за прорачун и одабир топлотних пумпи са 
примерима и решењима из праксе произвођача Viessman  – Немачка“  

- ПРЕДАВАЧ: Представник фирме "Viessman" 
 

ТЕМА: „Примена напредних DX система за клима коморе у индустрији и у комерцијалним 
објектима“  

- ПРЕДАВАЧ: Ненад Чрнила, представник фирме LG Electronics Magyar Kft. 
Representative Office in Serbia 
 

Време излагања сваког предавача ограничено је до 20 минута. 
 
17.00 – 17.30 
Дискусија 
 
19.00  
СВЕЧАНА ВЕЧЕРА у ресторану хотела „AQUASTAR DANUBE“, Кладово  

 
Недеља, 24. октобар 2021. године 

 
07.00 – 09.00 
ДОРУЧАК у ресторану хотела „AQUASTAR DANUBE“, Кладово 
 
09.30 – 10.30 
Oкругли сто – чланови Извршног одбора матичне секције инжењера машинске струке и 
и председници већа Матичне секције инжењера машинске струке свих регионалних 
центара Инжењерске коморе Србије 
 
11.00 – 13.00  
Излет: Крстарење најлепшим делом Ђердапске клисуре на релацији Текија - Трајанова 
табла - Мали Казан - Статуа последњег дачанског краља Децебала уклесана у стени - 
Манастир Мраконија - Балон станице - Текија 
 

 


